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Ziekenzegening met handoplegging

Vredesweek 2010: ‘’Buurten voor
vrede”… ook in Simpelveld.
Onze samenleving staat onder druk. Dat lezen we dagelijks in
de krant. Angst voor nieuwkomers in onze omgeving, in onze
buurt. Spreekt uit de opkomst van politieke partijen als de
PVV, en de enorme winst bij de verkiezingen, geen angst voor
de toekomst? Maken we ons zorgen over de toekomst van
onze kinderen en kleinkinderen? Er heerst een gevoel van
onbehagen onder mensen. Dat wordt zichtbaar in buurten
waar mensen zich terug trekken in eigen kring en eigen
cultuur.
De oproep van de Vredesweek „buurten voor vrede‟ is een
oproep niet langer over, maar met andere mensen te praten.
Het is een oproep tot een vorm van burgerschap waarbij
mensen niet alleen rechten claimen, maar ook eigen
verantwoordelijkheid nemen en gaan werken aan onderlinge
verbondenheid. Buurtbewoners stappen uit hun eigen
kringetje en komen samen in beweging voor een leefbare
buurt.
Op woensdag 29 september zal mevr. Mirjam Braakhuis van
IKV/Pax Christi over dit onderwerp komen spreken om kwart
vóór acht s‟ avonds in de parochiezaal tegenover de kerk in
Simpelveld. Iedereen is van harte welkom op deze open avond
die uiteraard gratis is. De koffie staat klaar.

Zonnebloem en Nationale Ziekendag
Op zondag 13 september
is
de
Nationale
Ziekenzondag,
met
bijzondere aandacht voor
de zieke medemens. In het
hele weekend zijn er
deurcollectes bij de kerken
van Simpelveld en
Ubachsberg t.b.v. de
Zonnebloem

Op zondag 12 september zal er naast speciale aandacht voor
ziekenzondag ook een
ziekenzegening plaats vinden.
Pastoor Pisters zal aan het
einde van de Mis, zowel in
Ubachsberg,
als
in
Simpelveld, een speciale
ziekenzegening geven met
het Allerheiligste en is er
gelegenheid tot persoonlijke
handoplegging, voor
iedereen die dat wil, om met
een gebed genezing naar
lichaam en geest te
verkrijgen. Dit alles op
voorspraak van Onze lieve vrouw van Lourdes. Daarbij zingen
we het mooie lied “te Lourdes op de bergen” en ontsteken
we een kaars voor alle opgegeven intenties. Men kan voor de
H. Mis achter in de kerk een gebedsintentie opschrijven, die
tijdens de offerande in een grote mand bij Maria gebracht
wordt.

Er is er een jarig Hoera Hoera
Donderdag 16 september
tussen 14.00 en 16.00 uur zijn
de deuren van de pastorie te
Ubachsberg geopend om
pastoor Pisters te feliciteren
met zijn verjaardag.
Parochianen van Simpelveld en
Ubachsberg zijn van harte
welkom om even binnen te lopen. Er is koffie met koek en
we brengen ook een toast uit op de jarige job.

Doopvoorbereiding
Ouders die hun pasgeboren kindje willen laten dopen worden
uitgenodigd mee te doen met de doopvoorbereiding. De
eerstvolgende bijeenkomst is: op maandagavond 4 oktober
van 20.00 tot 21.30 uur in de parochiezaal te Simpelveld. Ook
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a.s. ouders kunnen al gerust deelnemen. Opgave bij de
pastoor.

Ziekenbezoek pastoraal team
Pastoor Pisters en Pastor de Haas gaan wekelijks op
ziekenbezoek in het ziekenhuis en ook regelmatig in de
kliniek, het zorgcentrum of bij u thuis. Stelt u een bezoek op
prijs, laat het dan even weten op de pastorie of het
parochiekantoor. De zorginstellingen mogen zelf namelijk
geen gegevens doorgeven aan de parochie.

Communie aan huis
Wanneer u niet meer in staat bent
om naar de kerk te gaan, is dat voor
uzelf en voor onze gemeenschap een
gemis. Maar de kerk komt graag
naar u toe. U kunt maandelijks de H.
Communie thuis ontvangen. Neem contact op met de
pastoor. Op vrijdag 1 oktober vanaf 9.00 uur wordt in
Simpelveld de communie thuisgebracht. In Ubachsberg
volgens afspraak

Korte terugblik op mijn stage
Op zaterdag 3 juli jl ging officieel mijn stageperiode van start.
De eerste voorstelling vond plaats tijdens de avondmissen in
de kerken van Simpelveld en Ubachsberg. Later zou nog een
grotere bekendmaking plaatsvinden doormiddel van het
parochieblad. Dit laatste werd mijn visitekaartje bij de diverse
bezoeken.
Vanaf dag één werd ik bij de diverse parochieactiviteiten
betrokken en mocht reeds kennis maken met vele
enthousiaste en noeste werkers in en rondom de Kerk. Het
pastoraal team, kerkbestuur, de kosters, de diverse koren, de
poetsploegen, de medewerkers van het parochiekantoor,
misdienaars en acolieten, lectoren, incidentele hulptroepen
bij diverse activiteiten, zoals de kerk- en het tuinonderhoud,
de organisatie van en de hulp bij de misdienaaractiviteiten,
koffiedrinken na de H.Mis, kinderclub “de Wijnrank”, de
zusters en vele anderen betrokken bij de kindernevendienst,
de Zonnebloem, werkgroep M.O.V. (Missie Ontwikkeling en
Vrede) om maar een kleine greep te doen uit de vele
betrokken actieve groepen die ik tot nu toe reeds mocht
ontmoeten en meemaken.
Vele malen ging ik op afspraak maar ook onaangekondigd op
huisbezoek om nader kennis te maken en vond het fijn om
iedere keer weer gastvrij en open te worden ontvangen.
Geen enkele deur bleef gesloten en alle harten gingen open.
Zo waren ook de ziekenbezoeken hele fijne momenten
evenals het brengen van de ziekencommunie. Ik mocht
ervaren dat zorgcentrum Bocholtz een open centrum is waar

vele ouderen hun nieuwe thuis hebben gevonden en waar
liefdevol met hen wordt omgegaan.
Met pastoor deelgenomen aan diverse doopgesprekken,
huwelijksgesprekken, maar ook rouwgesprekken en een
studiemiddag. Enkele 60-jarige en 50-jarige huwelijken
werden gevierd.
We hebben de basisschool in Ubachsberg bezocht voor de
fietszegening van de kinderen van groep acht om hen
gezegend op weg te zenden in een nieuwe fase van hun leven,
een andere school, verder weg van huis, nieuwe uitdagingen.
Hierbij zullen zij Gods nabijheid goed kunnen gebruiken. Om
als mosterdzaadje uit te groeien tot geweldige struiken, waar
velen die zij in hun verdere leven ontmoeten zich thuis
mogen voelen. Ook zijn weer afspraken gemaakt omtrent
een nieuw programma voor het komende schooljaar.
Ik heb nu zelf ervaren in deze korte tijd dat uw parochies
hechte en levendige gemeenschappen zijn en ik zal proberen
diegenen met wie ik nog geen kennis heb gemaakt in het
komende stagejaar alsnog te bezoeken.
Dankjewel voor de warme douche die ik van u mocht
ontvangen. Ik zal eveneens proberen telkens één activiteit
iets uitgebreider te beschrijven.
Jan Geilen, priesterstudent Groot-seminarie Rolduc

Onthulling herdenkingsmonument
Onder grote belangstelling werd in Ubachsberg op 1
september j.l. op sfeervolle wijze het herdenkingsmonument
van Juup Geraedts onthuld door burgemeester Sprokkel van
de gemeente Voerendaal en Gonny Engelen, kleindochter.

Koffie drinke noa de mès
Koffie drinken “noa de mès is een gezellige bijeenkomst die
goed bezocht wordt. Ook u bent van harte welkom bij ons
volgend koffiedrinken op zondag 26 september in de
parochiezaal tegenover de Remigiuskerk te Simpelveld.
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Nieuws
Deurcollecte EHBO
In het weekend van 25 en 26 september is er
traditiegetrouw de pleisteractie aan de
Remigiuskerk ten bate van de EHBO.

Open monumentendag 12 september
Open Monumentendag 2010 heeft als thema “De smaak van de
19e eeuw”. In Simpelveld is zondag 12 september de Remigiuskerk open ter bezichtiging van 12.00 tot 17.00 uur. Ook deze
kerk heeft heel wat prachtige inventaris die herinnert aan de
19e eeuw. Kom kijken en geniet ook even van de binnentuin
van de pastorie die deze middag is opengesteld voor het publiek.

Vrijwilligersavond met Pope
Zaterdagavond 2 oktober is er voor de vrijwilligers van de
Remigius-parochie een bedankavond voor alle hulp en inzet
voor onze gemeenschap. Om 17.45 uur vieren we samen de
eucharistie tot dankzegging. Aansluitend gaan we naar de
feestlocatie voor een gezellig samenzijn.
Een bijzondere eucharistieviering vindt er op zaterdag 2 oktober plaats in de St. Remigiuskerk in Simpelveld, aanvang kwart
voor zes. Menigeen zal zich dan in een Russisch-orthodoxe
kloosterkerk wanen. Want de Heilige Mis staat geheel in het
teken van de liturgieviering volgens Sint Johannes Chrysostomos. Voor de gezangen staan het Slavisch-Byzantijns Mannenkoor Cantus ex Corde en zijn dirigent Pierre Willems garant.

Bovendien past deze St-Chrysostomos-liturgie in het kader
van de festiviteiten van Cantus ex Corde dat dit jaar zijn zilveren jubileum viert.

Andrea Bocelli dankt moeder voor zijn
leven
Op internet is een filmpje opgedoken waarin de wereldberoemde Italiaanse zanger Andrea Bocelli zijn moeder bedankt
dat zij hem niet heeft laten aborteren zoals haar artsen adviseerden.
De op YouTube geplaatste video is tot stand gekomen dankzij
het Whole Life-project. Het filmpje toont een piano spelende
Bocelli die het verhaal vertelt van een jonge zwangere vrouw
die in het ziekenhuis wordt opgenomen met een “simpele
blindedarmontsteking”.
Volgens Bocelli stelden verschillende artsen de moeder voor
“het kind te laten aborteren” omdat het met een handicap
geboren zou worden. “Maar de jonge dappere vrouw besloot
haar zwangerschap niet af te breken en het kind geboren te
laten worden”, vertelde Bocelli. “Die vrouw was mijn moeder
en ik was het kind.”Bocelli werd in 1958 geboren uit Alessandro en Edi Bocelli. Bij zijn geboorte stelden de artsen aangeboren glaucoom vast waardoor hij op twaalfjarige leeftijd
volledig blind werd.
“Misschien ben ik partijdig, maar ik kan zeggen dat het de juiste keuze was”, aldus Bocelli. Miljoenen fans van Bocelli over
de hele wereld zullen het daar mee eens zijn.
Ondanks zijn handicap ontwikkelde de Italiaan een passie voor
muziek die zou leiden tot een carrière met tal van internationale hits, acht opera‟s en 70 miljoen verkochte exemplaren
van zijn albums.
Bocelli was jarenlang agnost, maar bekeerde zich in 1994 weer
tot zijn katholieke wortels.

Deze zeker anderhalf uur durende eredienst wordt geleid
door priester Harrij Sterenberg uit Nunhem, diaken Frits
Aarts en lector Sacha Teunissen. In het afgelopen jaar heeft
Cantus ex Corde zich met volle inzet ingespannen om de in
kerkslavische taal getoonzette vaste gezangen en wisselende
gezangen zoals de Tropaar en Kondak, zo authentiek mogelijk
uit te voeren.

Bocelli zegt te hopen dat het verhaal van zijn dappere moeder
“veel moeders die zich in moeilijke situaties bevinden, kan
bemoedigen, juist op de momenten dat het leven complex is
maar zij het leven van hun baby willen redden”.
Zie IamWholeLife.com
bron: Katholiek Nieuwsblad Den Bosch
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Parochie Sint Remigius Simpelveld
Kerkdiensten
Opgave misintenties voor Simpelveld
Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met maandagmorgen
27 september. Het parochiekantoor is hiervoor bereikbaar op maandag- en vrijdagmorgen tussen 10.00
en 11.00 uur.
U kunt ook het misstipendium per enveloppe in de brievenbus van de pastorie deponeren.
Opgave / info over stichtingen bij voorkeur alleen ‟s maandags tussen 10.00 en 11.00 uur.

Zaterdag 11 september

Weekend 24ste zondag door het
jaar: deurcollecte Zonnebloem.
17.45

Ouders Damoiseaux-Grooten (st);
Jrd. ouders Jozef Thomas-Op de Kamp
en kinderen (st);
Cilly Leijmans-Mosseveld (o);
Mia Spronck-Kooiker (o);
Wiel Vankan (o);
Jrd. Gerard Joosten en zoon Theo;
Mia Zinzen-Lennartz (o);
Jrd. Rene Schlechtriem en
wederz.grootouders;
Alie Seroo-Pothuizen;
Jrd. Roos v.d.Weijer-Erkens;
Jrd Jo Koenigs;

Feest Kruisverheffing
19.00

Ouders Broekmans-Otten (st);
Harrie Otten (nms.neef en nichten
Lukassen);
Phil Bergmans (o);
Wiel Smeets (nms.bew.Beaurepart);

Donderdag 16 september
H.Cornelius
19.00

Overl.ouders en kinderen Xhonneux (st);
Diny Schepers (o);
Jrd. ouders Meisters-Meeuven;
Jo Gotschalk en fam.Gotschalk-Knops;
T.i.v. een zieke;

Zaterdag 18 september
Zondag 12 september

Ziekenzondag: Na de mis ziekenzegening en handoplegging
11.00 kerk.zangkoor Harmonia

Echtp.Bleijlevens-Peerboom (st);
Jrd. Jessy Lennartz-Wouters (st);
Jrd. Cornelia Houben (st);
Jrd. echtp. Kreuels-Eygelshoven (st);
Jrd. Mia Mousset-Ploumen (st);
Voor overl. gelovigen (st);
Louisa Vliex-Pieters (o);
Jan Derks;
Jan Bemelmans;
Henk Ensink (o);
Sjeng Schrijvers (o);
Jrd. Tiny Heins-Buskens;
Ouders fam.Waterval;
Peter Ramakers (o);
Uit dankb.b.g.v. 40 jarig huwelijk en voor
alle overl.fam.leden;

Dinsdag 14 september

15.00
Huwelijksmis

Bram v. Gessel en Marinka Knops;
Weekend 25ste zondag door het
jaar
17.45

Jrd. ouders Dautzenberg-Luja en zoon
Sjeng (st);
Jrd. Jozef Nicolaye (st);
Jrd. ouders Scheeren-Sijstermans (st);
Marianne Brouwers (o);
Ouders Huijnen-Tossings;
Wiel Smeets (o);
Mia Scheeren-Prumpeler;
Jrd. Frans Mulders,ouders WachelderBroekmans en Nettie en Mietje;
Maria Hupperichs-Meijs;
Leo Knubben;
Riet Franzen-Houben (o);
Jrd. ouders Meessen-Derks;

Zondag 19 september
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11.00 kindernevendienst

Jrd. Louisa Pergens (st);
Jrd. echtp.Schnackers-Schepers en
Hubertina Schnackers (st);
Ton van Rijn (o);
Wiel Bindels (o);
Johan en Tiny Merx-Bodelier (o);
Huub Alberts (o);
Cita Hamerlinck-Pisters (o);

Dinsdag 21 september
H.Matteüs
19.00

Fam. Vandeberg-Pelzer;
Cilly Leijmans-Mosseveld
(nms.bew.Sterflat);

Donderdag 23 september
H.Pater Pio
19.00

Giel en Bertha Xhonneux (st);
T.i.v. een zieke;
Wiel Smeets (nms.bew Beaurepart);

Zaterdag 25 september

Weekend 26ste zondag door het
jaar: Deurcollecte E.H.B.O.
17.45

Jrd. Pierre en Tienche Frankort-Didden
(st);
Jrd. echtp. Frans Hagelstein-Storms (st);
Jrd. echtp. Tillie-Heuts (st);
Maria Loozen-Drooghaag (o);
Jrd. ouders Ramakers-Pelzer;
Marcel Hardy (o);
Ouders Genders-Bonten;
Marc Leunissen (o);
Jrd. ouders Scheyen-Saive en zoon Hein;
Jrd. ouders Schroeder-Miseré en dochter
Maria;

Hub Haagen (o);
Jrd. Maria Lousberg-Winkens;
Jrd. Frans Ernes;
Jrd. ouders Schiffelers-Kropp;
Levende en overl. (Buurt der Stamp);

Jrd. Gusti Nijholt-Vliex (st);
Johan en Anna Vliex;
Voor bijzondere intentie;
Jrd. Sjef Kaenen en overl.fam.leden;

Zondag 3 oktober
Zondag 26 september
11.00

Zwd. Nettie Vliegen-Jacobs;
Jrd. Jo Groten (st);
Jrd. Jeu Heuts (st);
Jrd. ouders Jongen-Lennertz (st);
Jrd. ouders Leo en Gretha
Jongen-Steinbusch (st);
Coba Vanwersch-Geerarts (o);
Tiny Jongen-Knops (o);
Ouders Pagen-Frings en zonen;
Jo Hollands (nms.echtg.en kinderen);
Jrd. Jeu Kreuels en Maria Kreuels-Vliex
(st);

11.00 kindernevendienst
kerk.zangkoor Harmonia

Jrd. Anna en Hubertina Beckers (st);
Jrd. ouders Houppermans-Vijgen en Jos
Houppermans (st);
Jrd. ouders Huits-Hermans (st);
Jrd. ouders Smeets-Renardy (st);
Jrd. Zef Vijgen (st);
Tiny Cleuters-Claessens;
Henk Ensink (o);
Sjeng Schrijvers (o);
Jrd. ouders Sevaerts-Didden;
Jan Merx;

Wij namen afscheid van:

12 aug. Nettie Vliegen-Jacobs, 71 jaar,
Zorgcentrum Bocholtz
13 aug. Will Bisschoff, 84 jaar,
Hulsbergweg 3
17 aug. Mia Beckers-Gorissen, 79 jaar,
Kloosterhof 47, Bocholtz
25 aug. Dora Wierts-van Schaijk,
91 jaar, Dr.Ackenshuis Gulpen.
Moge de Heer van leven en dood hen
opnemen in Zijn hemelse Vaderhuis!
………………………………………………………

Dinsdag 5 oktober
Dinsdag 28 september
19.00

Voor welzijn parochianen;

Donderdag 30 september
19.00

19.00

Ouders Broekmans-Horbach (st);
Harrie Otten ( nms. neef en nichten
Lukassen);
Jan Weijers (o);
Lies Baars-Meuwissen (o);

T.i.v. zieke parochianen;

Donderdag 7 oktober
Vrijdag 1 oktober

H.Teresia van Lisieux
V.a. 9.00 Ziekencommunie aan
huis
18.30 Aanbidding
19.00

Voor de gebedsintenties uit het boek in
de kerk;

Zaterdag 2 oktober

Weekend 27ste zondag door het
jaar: Patroonsfeest H.Remigius
17.45 H.Mis volgens Liturgie
Johannes Chrisostomos

Zwd. Will Bisschoff;
Zwd. Mia Beckers-Gorissen;
Leden en overl.leden Cantus ex Corde;
Ouders Didden-Habets en schoonzoon
Jo Vanderheijden;
Jrd. ouders Houben-Ploumen en zoon
Sjef;

H.Maagd Maria v.d.Rozenkrans
19.00

Tiny Wiertz-Veelings (o);
Ouders Wings-Thill en ouders
Broekmans-Scheepers;

Gedoopt:

22 aug: Mitch Ernes, uit Landgraaf.
29 aug: Sanne van Loo, uit Bocholtz.
Van harte proficiat, ouders en kinderen.
Welkom in onze geloofsgemeenschap
en in de wereldkerk. Mogen wij allen
samen groeien in geloof, hoop en liefde.
………………………………………………………

VRIJWILLIGERS
PAROCHIE
SIMPELVELD:

Opgave voor de
vrijwilligers-avond
kan nog tot en met 15
september.
Welkom op de nieuwe website
van de
Parochie Simpelveld
www.parochiesimpelveld.nl
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Gaan trouwen:

18 sept: Bram van Gessel en Marinka
Knops uit Eindhoven
We hopen en bidden dat hun band van
liefde en trouw steeds hechter mag worden!

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Kerkdiensten
Opgave misintenties Ubachsberg

Misintenties voor opname in het volgend parochieblad kunt u opgeven tot en met woensdag
29 september. De pastorie van Ubachsberg is hiervoor bereikbaar bij voorkeur op woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur; ofwel woensdag na de avondmis tot 19.45 uur.

Zaterdag 11 september.
e

Weekeinde v.d. 24 zondag door
het jaar.
19.00

1e jrd. Lieneke Koonen-Schrijvers;
Jrd. Lor Acampo;
Jrd. echtgen. Bisschops-Engelen (st.);
Jrd. ouders Crombach-Janssen (st.);
Paul Vaessen en ouders ZinzenGroenemeijer;
Piet Crutzen en tot bijz. intentie;
Overledenen v. familie De Bie-Janssen;
Jo Vanderhoeven (o);
Truus Groven-Mols (o);
Sjaak Debets (buurt);

Zondag 12 september.

Nationale ziekendag.
9.45
Opluistering: gemengd kerkelijk
zangkoor St. Bernardus

Jrd. Marietje Freij (st.);
Jrd. ouders Leunissen-Hoenen (st.);
Jrd. pastoor Sjef Schyns (st.);
Louise Bisschops-Wintgens (o);

Woensdag 15 september.

Kapel Colmont. H. Cornelius.
19.00
Opluistering: heren gemengd kerkelijk zangkoor

Sjef Souren (o);
Alle overledenen van de buurt Colmont;

Zaterdag 18 september.

Weekeinde v.d. 25e zondag door
het jaar.
19.00

Jrd. ouders Budé-Schröder (st.);
Jrd. Mieke Beckers-Meessen:
Jo van Wersch en dochter Monique;
Sjeng Franssen (o);
Bernard Voncken (o);
Fien Boumans-Braun (o);

Zondag 19 september.
9.45

Zondag 3 oktober.
9.45

v. het welzijn van alle parochianen;

Woensdag 22 september.
19.00

Maria Zitzen (st.);

Zaterdag 25 september.

Weekeinde v.d. 26e zondag door
het jaar.
19.00
Opluistering: koor oud-Berglijsters

Jrd. Harrie Senden (st.);
Jrd. ouders Pluijmen-Lindelauf (st.);
Jrd. ouders Souren-Groenemeijer;
Jrd. Leo Willems (st.);
Giel Schreurs (buurt);
Roos Hoenen-Muijtjens (o);
Herm Somers (o);
Sjeng Senden (o);
Uit dankbaarh. b.g.v. 50-jarig huwelijk en
v. overl. ouders en familie;

Zondag 26 september.
9.45

1e jrd. Sjef Souren;
Jrd. ouders Rouwette-Beckers en dochter
Leny;
Ouders Lardinois-Linden, Fieny LardinoisCrutzen en Jan Renardie;
Ouers Groven-Senden en overl. familie;
Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
Jo Vanderhoeven (buurt);

Jrd. ouders Janssen-Lipsch (st.);
Jean Kerckhoffs (o);

Woensdag 6 oktober.
19.00

Ouders Offermans-Hodiamont en
broers;
Echtgen. Rouwette-Bex (st.);
Ronald Bosten (st.);
Maria Zitzen (st.);
Echtgen. Schneiders-Zitzen (st.);
……………………………………………………

Wij namen afscheid van:

27 augustus Hens Kasperski,
van Mulkenplein 2, in de leeftijd van 78
jaar.
Wil hem in uw gebeden gedenken. .
………………………………………………………

Woensdag 29 september.
19.00

Voor het welzijn van alle parochianen;

Zaterdag 2 oktober.

Weekeinde v.d. 27e zondag door
het jaar.
19.00

Wiel Wiertz;
Maria Rosenboom-Moederscheim;
Rosy Groenemeijer-Snijders (o);
Maria Bosch-Moonen (o);
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Gedoopt:

28 augustus Femke, dochter van familie
Daemen-Janssen, Jozefstraat 1,
Ubachsberg..
Van harte proficiat en welkom in onze
kerk..
……………………………………………………

Rozenkrans

Woensdagavond om 18.40 uur vóór de
mis van 19.00 uur.

Parochie Sint Bernardus Ubachsberg
Nieuws
Koffie drinken
Op 3 oktober is er na de H.Mis van 9.45 uur koffiedrinken in de
pastorie. U allen van harte welkom.

Sint Cornelius

afscheid en hoe kun je verder? Parochianen zullen worden
uitgenodigd; andere belangstellenden kunnen zich aanmelden.
Begeleiding van de gespreksmiddagen in oktober en in het
voorjaar gebeurt door Stephanie van Wermeskerken,
vrijwilligster van de Laurentiusparochie.

Cornelius werd aan het begin van de
derde eeuw geboren. In 251 werd hij
paus. Twee jaar later werd hij door de
Romeinse keizer Gallus verbannen en op
14 september 253 door onthoofding om
het leven gebracht. De heilige Cornelius
ligt begraven in de catacomben van
Callistus te Rome.

Als u meedoet aan de bijeenkomst op 21 oktober, dan kunt u
contact opnemen met één van onderstaande personen, ook als
u over uw verdriet wilt praten of als u nog vragen heeft.

De H. Cornelius wordt al eeuwenlang
vereerd als patroon tegen zenuwziekten, onrust, vallende ziekte,
overspannenheid, depressies, stress, enz. Juist in onze tijd, die
getekend wordt door spanningen en stress, kan de H. Cornelius
een goed en gezond makend rustpunt zijn. Wellicht een reden
om deze viering te Colmont eens mee te maken.

Wie wordt er jeugdprinsepaar 2010-2011
van de Jong Ströpere.

Op woensdag 15 september om 19.00 uur is er aan de Kapel te
Colmont een H. Mis ter ere van St. Cornelius. Aan de kapel
worden die avond speciale bidprentjes t.e.v. Sint Cornelius
uitgedeeld. De heren van het kerkkoor verzorgen de gezangen.

Jullie staan een heel jaar in de schijnwerper.

Verliesverwerken

Verder organiseren wij één keer per jaar een nevenactiviteit.
We zijn onder andere een keer gaan kajakken, lasergamen en
afgelopen jaar hebben we een survival tocht gemaakt.

Pastor de Haas: 064883195, Pastoor Pisters: 045 54418

Fanfare St. Cecilia
De oud papieractie vindt elke 3e zaterdag van de maand plaats
op het Bernardusplein, van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De parochies H. Laurentius en Kunrade Voerendaal organiseren
gesprekken over verliesverwerken in samenwerking met de
Bernardusparochie Ubachsberg.
Op 21 oktober is er een eenmalige bijeenkomst die in het teken
staat van de komende Allerzielenviering. Deze is voor mensen
die in het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Zij
krijgen een uitnodiging voor de Allerzielendienst in hun eigen
parochie. Ter voorbereiding zijn ze welkom op een
gespreksmiddag, bedoeld om steun en troost te vinden in een
groep lotgenoten.
De locatie is het Laurentiushome, gelegen naast de pastorie van
Voerendaal. De tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur. Vanaf 13.30
uur staat de koffie klaar.
In het voorjaar wordt een serie van drie bijeenkomsten
gehouden op 5, 12 en 19 mei 2011. Deze is voor iedereen die
het afgelopen jaar een dierbare verloren heeft, maar ook voor
wie het een langere tijd geleden is. De pijn van het gemis wordt
vaak na een langere tijd intenser beleefd. Het kan helpen
hierover te praten in een groep. We geven u volop de ruimte
om uw eigen verhaal met anderen te delen: het verdriet, het

Zit je in groep 7/8 of hoger dan kan je je opgeven om jeugdprins
of jeugdprinses te worden.
Het is een hele belevenis, vraag maar eens aan de jongens en
meisjes die reeds prins en prinses zijn geweest.
Jullie gaan naar diverse activiteiten zoals prinsenproclamaties,
recepties, diverse bezoeken andere verenigingen,
sleuteloverdracht bij de gemeente en uiteraard de optocht.

Heb je interesse overleg dan met je ouders en geef je op.
Doe dit voor 15 oktober a.s. via e-mail (info@jongstropere.nl )
of telefonisch (J. Keulartz 06-22484844)

Lempkesoptocht Ubachsberg
Na het succes van afgelopen jaren organiseert J.C.V. de Jong
Ströpere uit Ubachsberg, onderdeel van v.v. de Durchströpere,
opnieuw een Lempkesoptocht op zaterdag 13 november 2010.
Het is de bedoeling jezelf, groep of wagen mooi te versieren
met lampjes e.d. Je kunt meedoen als: einzelgänger - kleine
groepen ( groepen tot 6 personen) - grote groepen - wagen.
Aansluitend aan de Lempkesoptocht is bij café Zinzen het
Schlagerkonkoer georganiseerd door Stichting Leedjeskonkoer
Genberg. Hieraan doen 12 deelnemers van Ubachsberg aan
mee. Ook is er een gerenommeerde jury met onder andere
Jack Vinders.
Wil je meedoen of voor meer informatie kijk dan op onze
nieuwe site www.jongstropere.nl of bel 06-22484844.
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COLOFON
Pastoor R. Pisters

Pastor F. de Haas, parttime priesterassistent

Pastoriestraat 15
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: pisters.pr@parochie-hremigius.nl

Stationsstraat 57 B
6369 VH Simpelveld
Tel. 06 48 83 19 53
Email: haasgang@gmail.com

Pastoor P. Pierik, parochieassistent

Bij geen gehoor in nood:

Past. Neujeanstraat 8
6351 GK Bocholtz, Tel. 045-544 12 52

Priesterwachtdienst Atrium Heerlen
Tel. 045-576 66 66 Dag en nacht bereikbaar

S I M P E LV E L D

U BA C H S B E R G

Parochiekantoor Parochiezaal Simpelveld

Parochiekantoor Pastorie Ubachsberg

Pastoriestraat 15 (rechts van de pastorie)
6369 AN Simpelveld
Tel. 045-544 18 18
Email: parochiekantoor@parochie-hremigius.nl

Kerkstraat 28
6367 JE Ubachsberg
Tel. 045-575 12 01
Email: sint.bernardus@xs4all.nl

Openingstijden:
dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Maandag en vrijdag van 10.00 uur -11.00 uur voor opgave misintenties

Openingstijden:
woensdag van 10.00 -12.00 uur;
woensdag van 19.30-19.45 uur

Secr. Kerkbestuur St. Remigius Simpelveld

Secr. Kerkbestuur St. Bernardus Ubachsberg

Mevr. A. Houbiers-Kurvers
Molsberg 7
6369 GL Simpelveld
Email: parochiekantoor@parochie-hremigius.nl

Mevr. R. Lemke-Franssen
Kerkstraat 23 A
6367 JA Ubachsberg
Email: sint.bernardus@xs4all.nl

Contactpersoon Kostersteam:

Contactpersoon Kostersteam:

Dhr. W. Moison
Tel. 045-544 24 04

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius
ABN/AMRO 45.24.55.359
REGIOBANK 67.85.07.848
Voor betaling misintenties:

RABO 14.75.99.350
ING
14.43.600
RABO 14.75.01.555

Oplage
Simpelveld 1990 stuks / Ubachsberg 770 stuks
Het volgende nummer verschijnt op 8 oktober.
Redactie
Mieny Grooten, Hein Lemmens, Pastoor Pisters
Inleveren kopij volgende uitgave
Uiterlijk 24 september. Liefst per e-mail:
redactie@parochie-hremigius.nl
Opgeven misintenties volgende uitgave
Misintenties t/m 29 oktober kunt u opgeven tot 27 sept.
Kosten: € 7 door de week; € 18 weekend.
Opgave in Simpelveld: maandag en vrijdag
van 10.00 uur -11.00 uur op het parochiekantoor.
Opgave in Ubachsberg: woensdagmorgen van 10.00 uur tot
12.00 uur op de pastorie.

Dhr. J. Driessen
Tel. 045-575 28 86

Kerkbijdrage t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus
RABO
ING

15.18.00.863
105.59.61

De parochies van Simpelveld, Ubachsberg en
Bocholtz vormen een samenwerkingsverband
Mistijden:
Zaterdag: 17.45 uur Simpelveld
19.00 uur Ubachsberg; Bocholtz
Zondag:

9.00 uur Bocholtz
9.45 uur Ubachsberg (11.00 u. op feestdagen)
11.00 uur Simpelveld; Bocholtz

Maandag, woensdag, vrijdag:
19.00 uur Bocholtz
Dinsdag en donderdag:
9.00 uur Bocholtz
19.00 uur Simpelveld
Woensdag:19.00 uur Ubachsberg (18.40 rozenkrans)
Eerste vrijdag: 19.00 uur Simpelveld (18.30 aanbidding)
Pagina 8

